
 

   

Formular de vot 
pentru acţionari persoane fizice 

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)  
   2B INTELLIGENT SOFT S.A. 

din data de [08]/[09] noiembrie 2022 
 

Subsemnatul, 
__________________________________________________________________________, 
*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica 
identificat cu B.I./C.I./pasaport seria ______________________, nr.______________________ 
eliberat de ________________________, la data de ____________________________________, 
CNP __________________________________________, având domiciliul în 
___________________________________________________________________________ 
în calitate de actionar al    2B INTELLIGENT SOFT S.A., denumită în continuare „Societatea”, cu 
sediul social în: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, având codul de 
înregistrare fiscală RO 16558004 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1358/2006, 
 
deținător al unui numar de __________________ acțiuni emise de 2B INTELLIGENT SOFT SA, 
reprezentând __% din totalul acțiunilor emise de Societate și __% din numărul total al drepturilor de 
vot, 
 
având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 8 noiembrie 2022, ora 11:00 
(ora României) – prima convocare si, respectiv 9 noiembrie 2022, ora 11:00 (ora României) – a doua 
convocare, și de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în 
conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înţeleg să îmi exprim votul pentru 
AGEA Societății, după cum urmează: 
 

1. Aprobarea a vânzării participației deținută de Societate la capitalul social al AMBITION 

GROUP LLC., înregistrată în Delaware, sub nr. 4290169/1/24/2007, la adresa Trolley 

Square, Suite 20c, Wilmington DE, New Castle 19806, SUA, respectiv 76,20%, la prețul 

minim de 935.000 Lei. 

 
 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 
      

 
2. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept 

de substituire/subdelegare, în vederea negocierii si semnării oricăror documente (inclusiv 
hotărârea AGEA si contractul de vânzare - cumpărare) și întreprinderii oricăror formalități 
necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor și/sau a 
operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități 
în acest scop. 

 PENTRU ÎMPOTRIVĂ  ABȚINERE 
      

 



 

   

 
Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele 
„PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o 
un spatiu sau nu se bifează niciun spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră 
exercitat.  
 
 
Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, 
copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de 
capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau 
paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini),  în copie conformă cu originalul, care să permită 
identificarea subsemnatului în registrul acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A. la data de 
referință (28 octombrie 2022) eliberat de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de 
reprezentant legal. 
 
Formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în original la sediul Societatii: Bd. Primăverii, 
nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, astfel încât să fie primite până cel tarziu la data de 4 
noiembrie 2022, ora 10:00 (in cazul AGEA). De asemenea, formularele de vot pot fi trimise și prin e-
mail la adresa investors@bento.ro , pana la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu 
semnatura electronica extinsă conform reglementărilor în vigoare.  
 
 
 
Data buletinului de vot: ______________________________ 
 
 
Nume şi prenume: 
____________________________________________________________________ 
* A se completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule 
 

 
Semnătura: ________________________________ 
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